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Inledning 

Att ha en plan för fokusområden blev obligatoriskt i samband med la loi d'orientation från den 10 juli 

1989, och bekräftades i la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école från den 24 april 

2005 samt i la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République 

från den 8 juli 2013. Planen för fokusområden definierar, på EPLE-nivå, hur man ska implementera 

inriktningar, mål och nationella program, och även akademiska projekt. 

Som en del av EPLE:s autonomi uttrycker och fastställer fokusområdesplanen skolans pedagogiska val 

tillsammans med en utbildningspolicy, under en period på 3 - 5 år. Den tas fram av de olika parterna på 

skolan, i synnerhet tillsammans med lärarna under conseil pédagogique, och antas därefter av styrelsen. 

Syftet med den är att uttrycka den kollektiva viljan hos en viss gemenskap och säkerställa att dess 

handlingar är förenliga med dess värderingar och skolans sammanhang.. 
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| A. PRESENTATION AV LFSL | 
Lycée Français Saint-Louis (LFSL), skapad 1959, är en skola som lyder under svensk lag och har ett 

avtal med AEFE (Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger). LFSL styrs av Fondation Lycée 

français Saint Louis de Stockholm, som leds av en styrelse, vilken lyder under svensk lag. 

Lycée Français Saint Louis i Stockholm är en del av AEFE-nätverket, vilket omfattar 552 skolor i 139 

länder, med mer än 370 000 elever. Utbildningen som tillhandahålls är i linje med alla franska 

skolor i AEFE-nätverket, det vill säga utbildning på franska som följer läroplaner, timplaner och 

övriga instruktioner från Ministère de l’Education Nationale Français. 

LFSL är erkänd som en internationell skola av det svenska Skolverket. Undervisningen i svenska 

ges till alla elever från CP. Denna utbildning fortsätter på collège och lycée och möjliggör en 

övergång till svenskt skolsystem. 

LFSL består av följande delar: 

- Förskola, svensk struktur för barn före CP, ligger utanför avtalet med AEFE 

- Grundskola - élémentaire, från CP till CM2 

- Fritidshem, från CP till CM1, ligger utanför avtalet med AEFE 

- Grundskola - collège, från 6ème till 3ème 

- Gymnasium, från 2nde till Terminale 

Den del av skolan som har avtal med AEFE uppgår till 722 elever och 130 lärare och personal. 

Elever 
Majoriteten av LFSL-eleverna är franska eller binationella (fransksvenska). Skolan tar även emot 

barn av andra nationaliteter. Undervisningen på LFSL följer de franska programmen samtidigt som 

undervisningen i svenska språket och kulturen ges en särskild plats. Samtidigt placerar 

undervisning i engelska och andra moderna språk flerspråkigheten i centrum av de pedagogiska 

målen. 

Läsåret 2021-2022 
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Lärare & personal 
Undervisningen tillhandahålls av ett lärarteam bestående av legitimerade lärare från l’Education 

nationale française som är utstationerade till Sverige, samt legitimerade, lokalrekryterade, lärare. 

Personalens status Fördelning i siffror* 

Utlandstjänster 3 

Utstationerade lärare 25 

Élémentaire 10 

Secondaire 15 

Lokal kontraktsanställd personal 76 

TOTAL 104 
* exklusive förskola och fritids 

Examen 
LFSL förbereder sina elever för flera diplom: 

- Diplôme National du Brevet (DNB) och Diplôme National du Brevet International (DNBI), 

som genomförs i 3ème 

- Le Baccalauréat d’enseignement général och l’Option Internationale du Baccalauréat som 

kommer att övergå till en un Bac Français International Trilingue (franska-svenska-

engelska) år 2024 

- Gymnasieexamen, ett svenskt diplom för de elever som pratar mycket bra svenska 

 

Värdegrund 
RESPEKT – Med respekt kan man erkänna, acceptera, uppskatta och värdera andras egenskaper, 

skillnader och rätt att leva i en bra gemenskap som utgår från normer och de institutioner som 

finns på skolan. 

VÄLMÅENDE – att må bra i skolan är en nyckelfaktor 

för både elever och lärare. Fysisk och mental hälsa, 

tillsammans med en vänlig atmosfär bidrar till att alla 

kan trivas tillsammans . 

FRAMGÅNG - Varje person är unik och bär på 

personliga egenskaper och talanger som bara väntar 

på att utvecklas. Lusten att vilja lyckas ligger till grund 

för färdighet, energi och viljestyrka som används för 

att uppnå de mål man har. Skolan är där för att hjälpa 

eleverna att nå toppen av sina förmågor. 
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| B. RAPPORT AV PLANEN FÖR FOKUSOMRÅDEN 2019–2022 | 
Nedan presenteras sammanfattningen av en utvärdering som genomfördes bland all personal på 

LFSL från 19 november till 5 december 2021 (53 svar) (skala från 1 till 5). 

1: Säkerställa alla elevers framgång via innovation, samarbete och 
flerspråkighet(Genomsnitt 3,56). 
Detta är ett positiv resultat, elevernas nivå är mycket bra, vilket framgår av både 

examensresultaten (BAC 2021 – 100 % godkända elever / DNB 2021 – 98,36 % godkänd elever), och  

av antagningen av LFSL:s elever till prestigefyllda universitet . 

När det kommer till flerspråkighet, så visar mer än 40 nationaliteter inom LFSL, att språknivån är 

mycket hög, med en del elever som talar upp till 5 språk. 

Exempel: 

- IKT: Mobila klasser, padletanvändning, teamarbete för distansundervisning... 

- Flerspråkighet: Rekrytering av en FLE-assistent, Svensk Internationell Sektion från CP, skapandet 

av ett språkarbetslag och olika evenemang (Mai des langues, journée européenne) 

- Formaliserande av Parcours Avenir 
 

2: Värdesätta mänskliga relationer och välmående inom LFSL(Genomsnitt 3,56). 
Elevens välbefinnande bedöms varje år och resultaten är mycket tillfredsställande. Elevhälsan har 

förstärkts för att kunna öka stödet till eleverna. 

Exempel: 

- Förstärkning av elevhälsan (rekrytering av kurator, sjuksköterska, elevassistenter) och utveckling 

av kommunikationen kring elever med särskilda behov med huvudlärarna 

- Uppdatering av likabehandlingsplanen, årlig trivselundersökning och handlingsplan: 

integrationsdag, lunchklubbar, läxstöd, förebyggande insatser m.m. 

- Skapandet av ett fritidshem 
 

3: Erbjuda en tydlig, lugn, och gynnsam arbetsmiljö till fördel för allas utveckling 
(Genomsnitt 3,53). 
Vissa arbetsytor har omorganiserats för att anpassas efter de behov som finns (lärarrum, 

vårdavdelningen på annexet etc.), nya klassrum har skapats (sal A9, rum 203 och 202). Nya regler 

(samling på skolgården) har införts för att begränsa oljud i korridorerna. 

Exempel: 

- Upprättande av rutiner för välkomnande av ny personal och en vikariepool 

- Skapande av Personalhandbok, ett funktionellt organisationsschema, Formaliserande av 

rutiner 

- Skapande av en utbildningsdag för elevrepresentanter och en ekoklubb på élémentaire och 

secondaire 
 

Axel 4: Stärka identiteten, attraktiviteten och tillhörigheten till LFSL(Genomsnitt 3,49). 
Ett stort arbete har gjorts för att främja pedagogiska projekt och utveckla LFSL:s identitet. Detta 

måste dock fortfarande utvecklas. 

Exempel: 

- Lansering av ny grafisk identitet och ny hemsida 

- Relationer med vårdnadshavare: skapande av skolstadgar 

- Definition av en extern kommunikationspolicy och en process för klagomålshantering 
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| C. PLAN FÖR FOKUSOMRÅDEN 2022–2025 | 
Planen för fokusområden fungerar som stöd för LFSL:s  vision för de kommande tre åren. 

Den kombinerar och uttrycker tre kompletterande krav: 

- Personalens och brukarnas kollektiva vilja från CP till Terminale. 

- Förväntningar, förhoppningar och anpassningsvilja från skolans sida. 

- Skolans val, i enlighet med de riktlinjer som fastställts av AEFE och de svenska 

utbildningsmyndigheterna. 

Vårt mål är att utforma ett tydligt och kortfattat dokument som visar riktlinjerna. Planen bygger 

på: 

- Det specifika sammanhanget för LFSL och analys 

- Definition av utvecklingsområden 

- Utveckling och presentation av en handlingsplan 

- Utvärdering 

Detta dokument är resultatet av reflektion från samtliga delar av skolan (personal, elever, 

vårdnadshavare). De åtgärder som ska genomföras för att uppnå dessa mål föreslogs under  

arbetsgruppsmöten under år 2021-2022. 

Påminnelse om de viktigaste datumen för utvecklingen av denna plan : 

17 november 2021 Conseil pédagogique - information om processen för att utveckla planen 

för fokusmål 2022 - 2025 

19 november till 5 

december 2021 

Intern utvärdering av planen för långsiktiga mål 2019-2022 med all 

personal och insamling av framtida frågeställningar. 

7 december 2021 Skolledningsmöte - Analys av återkoppling från kartläggningen och 

definition av axlarna i planen för fokusområden 2022-2025. 

7 januari 2022 Studiedag för personalen – Presentation av de 3 definierade axlarna och 

arbetsgrupper för utveckling av mål och konkreta åtgärder 

Januari/februari 

2022 

Arbeta med analys av åtgärdsblad & sammanfattning 

16 februari 2022 Samråd med Conseil Vie Collégienne 

17 februari 2022 Samråd med Conseil Vie Lycéenne 

30 mars 2022 Presentation i conseil pédagogique 

6 april 2022 Presentation i conseil des maîtres 

24 maj 2022 Samråd med Conseil second degré 

2 juni 2022 Validering i Conseil d’Etablissement 

 

Det kommer att vara en fråga, varje år, för alla på skolan (personal, elever, vårdnadshavare) att 

dagligen implementera de åtgärder som berör dessa mål. Likaså kommer det att vara upp till 

skolledningen att övervaka genomförandet av planen, utvärdera vidtagna åtgärder och ange de 

anpassningar som krävs för att uppnå de uppsatta målen. 

 

I linje med LFSL:s uppdrag och värderingar är denna plan uppbyggd kring tre axlar, centrerade på 

elevernas välmående och framgång. 
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|AXEL 1| Säkerställa alla elevers framgång enligt de franska kursplanerna, med öppenhet gentemot 
värdlandet 
 

ARBETA INNOVATIVT I KLASSRUMMET FÖR ATT LYFTA ELEVERNAS ENGAGEMANG OCH FRAMGÅNG 
Uppmuntra utvecklingen 

av undervisningsmetoder 

Variera de sociala arbetsformerna: par, grupper, cirklar med omvänd rotation, world café... 

Fortsätta med classe flexible i några få klasser på élémentaire. 
Använda projektpedagogik för att lära på ett annat sätt: dagar med lek och spel, teater, lektioner utanför klassrummet... 

 

 

Använda IKT i 

undervisningen 

 

Anpassa sin pedagogik till IKT: IWB, mobilklasser, surfplattor, chromebook, Padlet, Kahoot... 

Göra lärare på secondaire medvetna om utvecklingen av Pix-färdigheterna i sina ämnen 

Använda Teams för samarbete med eleven, redan från läsårsstarten och vid eventuell distansundervisning 

Leda en reflektion kring implementering av bärbara datorer på gymnasiet 

 

Möjliggöra så att 

lärarteamet utvecklas i 

sin yrkesutövning 

Utbilda lärare i nya pedagogiska metoder via den regionala utbildningsplanen för AEFE (Atena) 

Ge adekvat stöd till lärare genom utbildning i differentierad undervisning 

Erbjuda intern utbildning eller videoklipp om IKT (padlet, smarta skärmar, etc.) 

Schemalägga tider för att dela praktiker (rapportering från fortbildningar under studiedagar etc.) 

Organisera lektionsbesök där det förekommer innovativa metoder 

 

 

Sammanställande av 

verktyg 

Skapa ett sammanfattande dokument över alla applikationer och plattformar som finns, utifrån hur de används 

Inrätta en samordnare mellan olika stadium och årskurser som en länk mellan de olika praktikerna och  nivåerna 

Föreslå övervakning av innovativ pedagogik  (intern och extern) 

 

STÖDJA ELEVERNAS LÄRANDE OCH AUTONOMI 
Främja elevernas 

framgångar 

Lyfta eleven genom utvärdering av hans/hennes färdigheter så att han/hon blir medveten om sina framsteg (Livreval, Pronote) 

Främja elevernas personliga färdigheter (musik, konst, etc.) inom projekt där alla tar med sig sin byggsten till helheten  

Lyfta elever som har mer kompetens i andra språk än franska genom att låta dem visa sina språkkunskaper (simultan översättning 

under kulturella utflykter, under besök, etc.) 

Organisera ceremonier för utdelning av diplom (DNB och Terminale) 

 

Arbeta med elevernas 

heterogenitet 

Förstå heterogeniteten med olika språknivåer genom att ha differentierade övningar: variera övningens längd, starthjälp, 

möjlighet att själva välja nivå o.s.v. 
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Utveckla pedagogiskt 

stöd (AP) 

Anpassa frekvensen och de nivåer som AP berör för att ligga så nära elevernas behov som möjligt 

Fortsätta med processen "Devoirs faits" på högstadiet 

Implementera mentorskap mellan elever (gymnasieelever för högstadieelever) 
 

Arbeta med övergången 

mellan stadier 

Organisera ett möte med familjer med barn som börjar i 6:e klass för att presentera högstadiet 
Organisera möten mellan stadierna : Grande Section Förskola-CP, CM2-6ème och  

3èmes dag på Annexet 
 

Säkerställa kunskaper 

och färdigheter i franska 

Uppmärksamma vårdnadshavare på betydelsen av exponering av det franska språket innan barnet börjar på LFSL 

Muntliga språkkurser i små grupper med speciallärare 

Betydelsen av transversaliteten av att lära sig franska i alla ämnen 

Stötta eleverna, särskilt i CP, men även generellt under hela skolgången 

Fortsätta specifikt stöd i franska som främmande språk (FLE) 
 

Arbeta med att lyssna och 

tala inför publik 

Pedagogiska projekt med muntlig presentation: Webradio, Printemps des poètes, Prim'Time, Ambassadeurs en herbe, MFNU, Mai des 

Langues, Les Olympes de la parole, Podcast sur on oeuvre,  Débagora, konsert, musikal, etc. 

Examinationer : Idrott, Histoire des arts (3e), EAF, Grand oral, Praktiska prov i naturvetenskap, rapportering av PRAO, Connaissance du 

monde 

På élémentaire, planera en muntlig sekvens under en period (en gång i veckan, 50 min): ta fram kriterierna med eleverna, arbeta med 

ordförrådet I förväg, ge liv till presentationerna och inkludera publiken i innehåll och form. 

Skapa rutiner kring muntligt arbete på secondaire: ha i åtanke den omvända klassrumsmodellen för att skapa debatt eller andra typer 

av muntliga övningar för att forska i ämnet, utveckla övningar som inbjuder till diskussioner 
 

FORMALISERA OCH LEVANDEGÖRA OLIKA UTBILDNINGSSPÅR 
Formalisera och utveckla 

Parcours d’Education 

Artistique & Culturel 

(PEAC) 

Göra en mer detaljerad uppföljning av elevernas konstnärliga och kulturella aktiviteter under deras skolgång från CP till Terminale. 

Utbildas i användningen av Folios och använda Portfolios-stödet för de olika spåren 

Främja utbyte med det l’institut culturel Français för möjliga konstnärliga interventioner 

Använda webbradio för att kommunicera praktiker och möten inom konsten. 
 

Formalisera Parcours 

Citoyen 
Göra en inventering av det som rör medborgarskap som genomförs på LFSL 

Formalisera le parcours citoyen på LFSL 

Inrätta en fransk ceremoni för utdelningen av Brevet (DNB) och Baccalaureate-diplom 

Arbeta med jämställdhet och ömsesidig respekt 
 

Utveckla Parcours Avenir Informera om franska, svenska och internationella program 

Förfina studievägledning från 6:e till Tale 

Fortsätta med träffar med en svensk studievägledare och se möjligheterna i Frankrike (Psy-EN) 

Evenemang: Besöka Sacomässan, forum des métiers vartannat år, fundera på en forum des études 
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|AXEL 2| Att vara en inkluderande skola och främja välbefinnande inom LFSL 
 

STÖDJA ELEVER MED SÄRSKILDA BEHOV (EBEP) 
Stödja utvecklingen av 

en inkluderande skola 

Öka medvetenheten i samtliga delar av skolan (personal, elever, vårdnadshavare) om begreppet funktionshinder 

Ta fram rutiner för att välkomna elever med särskilda behov 

Fortsätta att göra AESH (elevasssitenter) tillgängliga på élémentaire och öka arbetsstyrkan på secondaire 

Tillhandahålla speciallärare (ES) för élémentaire och även för secondaire 

Utbilda och stödja personal (lärare, AESH, elevhälsa, vie scolaire och fritids) kring de olika diagnoserna 

Vara uppmärksam på balansen vid skapandet av klasser 

 

Förbättra 

åtgärdsprogrammen 

(PAP) för EBEP 

Bygga PAP:erna tillsammans med familj, specialpedagog, huvudlärare och AESH vid behov 

Anpassa PAP:erna till varje elev efter deras behov och erbjuda specifika verktyg för att stödja dem 

Säkerställa en årlig uppföljning av PAP i samråd mellan specialpedagog och AESH 

 

Strukturera rollen för 

AESH på élémentaire 

och secondaire 

Skapa un pôle « Assistants » (AESH, FLE Assistant, Education Assistant) för att underlätta utbyten och reflektioner 

Organisera strukturerade möten med AESH och elevhälsan för att utbyta kring problematiken 

Inrätta en tid i slutet av conseil des maîtres eller conseil de cycle för AESH-lärare 

Hitta vägar för att underlätta utbyten mellan AESH och lärare på secondaire 

 

Prov och betyg Implementera differentierade bedömningar för EBEPs (anpassad bedömning, extratid, IT-verktyg etc.). 

Anpassa stödet som ges till eleverna så att proven blir så relevant som möjligt (omnämnande på betyget etc.) 

. Utveckla visionen om att elevresultat ska ses från en kvalitativ och inte en kvantitativ vinkel 

 

FÖRBÄTTRA ELEVERNAS DAGLIGA LIV 
Lyssna på eleverna och 

vara uppmärksam på 

deras välmående 

Årlig elevenkät kring välmående 

Genomförande av planen mot diskriminering och trakasserier 

Arbeta med stresshantering för elever 

Tillhandahålla platser för avkoppling och umgänge för eleverna 

Säkerställa tillfällen för diskussion för att ta upp problem som uppstår: Elevråd, HVC, CVL, CVC, etc. 

Arbeta med utrymmen och deras utformning i samarbete med styrelsen 
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Uppmuntra utövandet 

av kulturella aktiviteter 

Utflykter och pedagogiska projekt 

Fortsätta med les clubs déjeuner på högstadiet (schack, brädspel etc.) och undersöka en eventuell utveckling av klubbarna på 

gymnasiet 

Läroplan fritids 

ESF-verksamhet 

 Parcours PEAC 

 

Uppmuntra 

idrottsutövandet 

Kombinera sport och solidaritet (course solidaire) 

Utveckla verksamheten « 30’ minutes d’activité par jour » på élémentaire 

Högstadieklubbar (bordtennis, etc.) 

Integrationsdag i 6e/5e 

Parcours Santé och förebyggande åtgärder 

 

ARBETA MOT TRAKASSERING & DISKRIMINERING 

Utveckla PHARe-

programmet & skapa ett 

trygghetsteam 

Harmonisera nuvarande åtgärder genom att utveckla PHARE-programmet från l’Education Nationale 

Presentera kuratorernas roll och vart man kan vända sig i början av varje läsår 

Säkerställa det förebyggande arbetet: insatser under Heures de vie de classe, tillgång till förebyggande arbete kring konsekvenserna av 

handlingar för offer och mobbare, musikal om mobbning, etc. 

Skapa ett referensteam för att identifiera de som eleven eller lärarna kan kontakta 

Skapa elevambassadörer 

Ordna en temavecka mot trakasserier, från CP till Terminale 

 

Låt personalen reagera 

på en trakasserier 

Fortsätta arbetet med internkommunikation för att bättre upptäcka trakasserade elever (länk mellan Vie scolaire eller fritids och 

elevhälsan) 

Följa planen mot trakasserier och diskriminering vid fastställda fall 

Utbilda personalen i att hantera trakasserier 

Skapa en databas på intranätet för att ladda upp och dela innehåll anpassat för varje årskurs 

 

UTBILDNING I RESPEKT FÖR ANDRA, LEVA I SAMHÄLLET OCH MEDBORGARSKAP 

Arbeta med rättigheter 

och skyldigheter 

Ge ut skolreglerna (règlement intérieur): diskutera i klassen och skapa en enkel matris som sammanfattar règlement intérierur 

Lyfta elevrepresentanternas roll: förklara deras roll för eleverna, utbilda elevrepresentanterna 

Lyfta instansernas funktioner: CVC, CVL, Maison des lycéens 
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Utbilda eleverna i att 

använda media och 

internetverktyg 

Utveckla en kritisk blick på information (pressvecka, workshops i webbradio) 

I klasserna berätta om rättigheter, skyldigheter och risker relaterade till användningen av internet och nätverk (GDPR) 

Utställningar på CDI 

 

Ge försvars- och 

säkerhetsutbildning 

Genomföra insatser med representanter för det nationella försvaret 

Öka medvetenheten i säkerhetsfrågor (brand, intrång,  Journée Défense et Citoyenneté, etc.) 

Träna första hjälpen i 4ème 

 

Genomföra en hållbar 

utvecklingspolitik 

 

Implementera en kommitté för hållbar utveckling och stödja ekoklubbar på élémentaire och secondaire 

Implementera ekologiska åtgärder: spara energi, undvika att slösa med förnödenheter, återvinna papper, återvinna kläder, skapa en 

grönsaksträdgård i skolan, samarbeta med Kleins Kitchen för skolmaten... 

Undersöka möjligheten att få en EFE3D-märkning 

Ordna en noll-avfallsvecka på élémentaire och secondaire 

 

SÄKRA PERSONALENS VÄLBEFINNANDE OCH ARBETSMILJÖ 

Effektivisera intern 

kommunikation 

I början av året, påminna om den information/de dokument som finns tillgängliga för personalen 

Uppdatera e-postlistor 

Säkerställa uppföljning av fattade beslut 

 

Utveckla 

kommunikationen kring 

elevernas svårigheter 

Ordna regelbundna möten mellan elevhälsan och lärare på alla nivåer 

Ha en referent från elevhälsan på conseil de cycle eller på élémentairelärarnas veckomöte 

Ha en speciallärare med på elevhälsomötena 

Kommunicera, med hänsyn till tystnadsplikten, protokoll från elevhälsomötena 

 

Fortsätta arbetet med 

att välkomna ny 

personal 

Uppdatera Personalhandboken, organisationsschema och välkomsthäfte varje år 

Skapa en "Första dagen"-utbildning för ny personal: allmän information, Pronote, inloggningsuppgifter, besök i lokalerna m.m. 

Förbättra arbetsmiljön Reflektion över förlängning av lunchtiderna på élémentaire 

Vara uppmärksam på förflyttningar mellan byggnaderna i schemat 
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|AXEL 3| Främja flerspråkighet och stärka identiteten, attraktiviteten och tillhörigheten till LFSL 
 

FRÄMJANDE AV FLERSPRÅKIGHET OCH MÅNGKULTURALISM 

Implementera Bac 

Français 

International (BFI) 

Anpassa OIB:s läroplan till den nya Bac Français International  

Implementera BFI-prgrammet 

Marknadsföra denna nya läroplan för elever på Svenska Internationella sektionen 

 

Utveckla 

språkkunskaper och 

nyfikenhet för 

främmande språk 

Skolvistelser utomlands 

Organisera evenemang kring språk: Journée Européenne, Mai des langues 

Utveckla skolpartnerskap (Tyska Skolan, Essingeskolan, Franska Skolan, engelska skolor) 

Utveckla engelska certifieringar och relationen med Cambridge Exam 

Fortsätta med det pedagogiska stödet som erbjuds på engelska och svenska 

Genomföra tvärvetenskapliga projekt 

 

Öppenhet för världen Fira frankofonin 

Främja de olika kulturerna och språken som talas i familjerna på LFSL 

Implementera ADN-AEFE-programmet 

 

 

 

 

FÖRSTÄRKA AV KÄNSLAN AV ATT HÖRA TILL OCH LEVA TILLSAMMANS 

Erbjuda trevliga och 

gemytliga  stunder för 

elever och personal 

Fira evenemang som är specifika för franska och svenska kulturer: Santa Lucia, Glögg, Nobelveckan, Julbord, Spectacle des fêtes de fin 

d’année, Studenten, årsavslutningskonserter, Kermesse…. 

Erbjuda eleverna olika temadagar 

Utveckla en skolanda Upprätta utbyten med svenska skolor: gemensamma projekt (kultur, sport…) 

Ta fram prylar i LFSL-färgerna: t-shirt, tröja, vattenflaska, ryggsäck... 

Relansering av Stockholms minimarathon i LFSL:s färger 

Harmonisera kommunikationesverktygen i enlighet med LFSL & AEFEs grafiska mallar 

Delta i AEFE-projekt 

Göra personalen medveten om namnet "Lycée Français – AEFE" och inte "Franska skolan" för att undvika förväxling med Franska Skolan 
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Främja pedagogiska 

projekt och 

aktiviteter 

Rapportera om genomförda projekt och fortsätta lägga ut dem på hemsidan 

Kommunicera projekt och aktiviteter på sociala nätverk 

 

Informera 

vårdnadshavare så 

snart deras barn  

börjar på LFSL 

Kommunicera skolans stadgar 

Organisera informationsmöten när man börjar CP och Collège 

 

FÖR ATT STÄRKA BANDENUTVECKLA MEDVETENHET OCH KUNSKAP OM LFSL-AEFEMELLAN SKOLA OCH FÖRÄLDRAR 

Utveckla den 

regelbundna 

kommunikationen 

med 

vårdnadshavarna 

Påminna vårdnadshavare om kommunikationsprocessen och användandet av Pronote i början av läsåret 

Utveckla nyttjandet av hemsidan och nyheter på hemsidan 

Studera möjligheterna att skapa ett nyhetsbrev för vårdnadshavare 

Implementera en 

kommunikationsplan 

Utveckling av en kommunikationsplan för LFSL 

Informera om medlemskapet i AEFE-nätverket 

Utveckla lokala 

relationer 

Utveckla relationer med EssingeSkolan 

Föreslå gemensamma aktiviteter mellan de två skolorna 

 

Utveckla 

medvetenheten om 

LFSL i Stockholm  

Sätta upp riktade kampanjer i Stockholm i samband med pedagogiska projekt 

Dela information till lokala medier 

I idrott, låta eleverna bära en t-shirt med LFSL-logga 

 

Få kontakt med 

alumner 

 

Främja relationer med tidigare elever 

Kontakta tidigare elever för besök i gymnasieklasser 

  


